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Information om bevarandet av salakalkens Natur- Kultur
och friluftslivsvärden 

Bakgrund 

salakalken är ett av de största områdena med kalktallskog söder om Jämtland och 
ingår samtidigt i EU :s nätverk av områden med höga naturvärden ur ett 
internationellt perspektiv, sk. Natura 2000-områden. Området har mycket höga 
naturvärden som främst är koutna till kalktallskogen och kalkhällmarkerna, men 
även rikkärr, trädklädda betesmarker och ädellövskog med höga naturvärden. 
Förekomster av Natura 2000-naturtyper och arter ska bevaras och skötas i dessa 
områden. Området är även av riksintresse får naturvård. Delar av området är även 
av riksintresse får kulturmiljövård samtidigt som delar av området är ett av 
kommunens viktigaste närströvområden. 

Vad behöver skyddas och hur? 

De skogs- och myrnaturtyper som ingår i Natura 2000, samt de gamla 
kalktallskogarna i området behöver ges ett långsiktigt skydd. Länsstyrelsen menar 
att bildandet av naturreservat är det långsiktigt bästa skyddsalternativet får denna 
typ av områden. Detta kan ske såväl genom bildande av ett eller flera kommunala 
naturreservat som genom bildande av statliga naturreservat, eller en kombination 
av statliga och kommunala naturreservat. För bildande av kommunala 
naturreservat kan kommunen få statsbidrag får 50% av markoadsvärdes
minskoingen vid reservats bildning. Dessutom kan kommunen ansöka om LONA
bidrag får kostnader vid bildandet av naturreservat. 

Områdets södra del 
Generellt lämpar sig områdena i söder, norr och väster om Finntorpsbrottet bättre 
får bildande av ett statligt naturreservat än områdets norra delar. Den södra delen 
av Salakalken har extremt höga naturvärden och präglas av en relativt orörd natur 
med inslag av extensivt nyttjade stigar och enstaka spår av äldre tiders 
gruvbrytning. Dessutom ägs delar av denna del av området av ett privat företag, 
Björka mineral. 

Områdets norra del 
Även den norra delen av salakalken har mycket höga naturvärden, men här är 
friluftslivet mer utvecklat och området har även mycket höga värden koutna till 
äldre gruvdrift och silvergruvans vattensystem. Bildandet av ett eller flera 

Postadress 
721 86 VÄSTERAS 

Besöksadress 
Västra Ringvägen 1 
VÄSTERÄS 

Telefon/Fax 
021-19 50 00 (vx) 
021-19 51 35 (lax) 

W ebb/E-post 
www.lansstyrelsen.se/vastmanland 
naturvard. vastman!and@lansstyrelsen.se 



länsstyrelsen 
Västmanlands län 

BREV 
Datum 

2 (2) 

Diarienummer 

2013-03-22 511-6230-12 

kommunala naturreservat kan vara ett alternativ till bildandet av ett statligt 
naturreservat. 

Samverkan och dialog 
Om ett eller flera statliga naturreservat bildas så forutsätter detta att området 
rorvaltas i samverkan mellan Länsstyrelsen, kommunen och Sala Silvergruva AB 
i syfte att dels bevara och utveckla områdets unika naturvärden, men även 
områdets friluftslivsvärden och kulturmiljövärden. Genom ett beslut om 
naturreservat med tillhörande skötselplan kan avvägningarna mellan dessa 
intressen vägas samman och ansvarsfOrdelningen fortydligas. 

Länsstyrelsen har därfOr inlett en dialog med berörda markägare om bildande av 
ett eller flera naturreservat vid salakalken och hade ett informationsmöte med 
berörda markägare den 12 december. För att går vidare med denna fråga känns det 
angeläget att informera kommunens ledning om detta arbete, samt lyfta fram 
behovet av en dialog med kommunen om hur områden ska bevaras. 

Hälsningar, 

Carl Hanson 

Bilagor 
Karta över Natura 2000-området 
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